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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Idag kan uppemot 40 % av sjukvårdsbesöken kopplas samman med smärta. 

Smärta är en signal på att något i kroppen är fel och när en individ drabbas av långvarig 

smärta påverkas hela individens livsvärld. Det leder ofta till en förlust av identitet, försämrad 

livskvalitet samt socialt utanförskap. Hur smärtan upplevs är en väldigt subjektiv upplevelse 

som skiljer sig från individ till individ. 

Syfte: Syftet var att belysa hur patienter med långvarig smärta upplever bemötandet i 

sjukvården. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie som grundades på tio originalartiklar. Artiklarna 

kvalitetsgranskades och endast de som var mest användbara för studiens syfte valdes ut. 

Artiklarna granskades sedan genom en innehållsanalys innan resultatet tillslut 

sammanställdes. 

Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier: Bemötandet i vården, Förväntningarna på 

vården samt kommunikationen i vården. Resultatet visade att många patienter upplever ett 

bristfälligt bemötande från vårdpersonalen och att det många gånger tar lång tid innan de får 

en diagnos och en bra och passande behandling för sin smärta. Det framkom också att ett bra 

bemötande och en bra dialog mellan patient och vårdpersonal gjorde att patienten kände sig 

mer delaktig i sin vård. 

Slutsats: Långvarig smärta är ett väldigt komplext område och det finns oftast ingen bot utan 

det är ett tillstånd som patienten måste lära sig att hantera. Att som patient då få ett gott 

bemötande från sjukvården betyder oerhört mycket för att patienten ska kunna känna en tillit 

till vårdpersonalen. Om vårdpersonalen tar sig tid att lyssna på patienterna och bekräfta dem 

och deras smärta leder förhoppningsvis vården till en stärkt hälsoprocess och ett minskat 

lidande för patienten. 

 

 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING .............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Smärtdefinition ..................................................................................................................... 1 

Vad är smärta? ..................................................................................................................... 1 

Tidsaspekter på smärta ........................................................................................................ 1 

Leva med smärta .................................................................................................................. 2 

Att söka sjukvård .................................................................................................................. 2 

Smärtbedömning .................................................................................................................. 2 

Behandling ............................................................................................................................. 3 

TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................................ 3 

Livsvärld ................................................................................................................................ 3 

Lidande .................................................................................................................................. 4 

Delaktighet ............................................................................................................................ 4 

Vårdande relation ................................................................................................................. 4 

PROBLEMFORMULERING .................................................................................................... 5 

SYFTE ........................................................................................................................................ 5 

METOD ...................................................................................................................................... 5 

Datainsamling ....................................................................................................................... 5 

Urval/ urvalsförfaranden .................................................................................................... 6 

Dataanalys ............................................................................................................................. 6 

Kvalitetsgranskning ............................................................................................................ 6 

Etiska överväganden ................................................................................................................ 7 

RESULTAT ............................................................................................................................... 7 

Bemötandet i sjukvården ..................................................................................................... 8 

Bristande engagemang från vårdpersonalen ...................................................................... 8 

Patientens upplevelse av delaktighet .................................................................................. 8 

Förväntningarna på sjukvården ......................................................................................... 9 

Att få hjälp ........................................................................................................................... 9 

Betydelse av en diagnos .................................................................................................... 10 

Patientens behov av kunskap inom smärta och dess behandling ..................................... 10 

Kommunikationen i sjukvården ........................................................................................ 11 

Vikten av tillit mellan patient och vårdpersonal ............................................................... 11 

Vikten av information ........................................................................................................ 11 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 12 

Metoddiskussion ................................................................................................................. 12 



 
 

Resultatdiskussion .............................................................................................................. 14 

Kunskap om smärta och behandling ................................................................................. 15 

Vikten av en vårdande relation ......................................................................................... 15 

FRAMTIDA FORSKNING ..................................................................................................... 16 

SLUTSATS .............................................................................................................................. 16 

REFERENSLISTA .......................................................................................................................  

BILAGOR ....................................................................................................................................  

Bilaga 1 ....................................................................................................................................  

Bilaga 2 ....................................................................................................................................  

Bilaga 3 ....................................................................................................................................  

Bilaga 4 ....................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

  

 



1 
 

INLEDNING 

När en människa söker sig till sjukvården är det med en förhoppning om att få hjälp för det 

som denne söker för. Oftast är det en synlig krämpa eller skada som förhoppningsvis kan 

diagnosticeras och behandlas direkt vid besöket i sjukvården, men ibland syns inte allting 

utanpå, som t. ex långvarig smärta. Mötet med sjukvården blir därmed ofta helt annat och 

något som kan bli en lång kamp för att överhuvudtaget bli trodd på. Patienter med långvarig 

smärta och deras upplevelser av bemötandet i sjukvården är ett ämne som författarna valt för 

att båda har erfarenhet av att arbeta i sjukvården sedan tidigare och mött personer med smärta. 

Författarna anser också att det är ett viktigt och intressant ämne att belysa för framtida yrke 

som sjuksköterskor, eftersom långvarig smärta kan komma att stötas på i och med att det 

upplevs vara något som blir allt vanligare i dagens samhälle. 

BAKGRUND 

Smärtdefinition 

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att personer söker sig till sjukvården idag, då 

mellan 20–40 % av läkarbesöken inom primärvården kan kopplas till smärta 

(Läkemedelsboken, 2017). Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) 

definieras smärta på detta sätt: “Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig 

upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (IASP, 2017). 

Vad är smärta? 

Smärta är en subjektiv och individuell upplevelse och därför kan smärta beskrivas på väldigt 

många olika sätt. Smärta uppkommer då nervfibern stimuleras av temperatur, tryck eller olika 

kemiska stimuli. Smärtimpulsen leds via nervfibrerna till ryggmärgens och vidare till hjärnan 

för tolkning och det är först då patienten blir medveten om smärtan (Norrbrink och 

Lundeberg, 2014). Smärta delas in i fyra olika klassifikationer, nociceptiv, neuropatisk, 

idiopatisk och psykogen smärta. Nociceptiv smärta uppstår p.g.a. en faktisk skada eller hot 

om skada i somatisk vävnad t. ex hud, muskel och skelettvävnad. Neuropatisk smärta innebär 

att smärtan är orsakad av en skada i nervsystemet. Idiopatisk smärta kan beskrivas som smärta 

utan någon klar orsak och psykogen smärta är smärta som uppkommer p.g.a. psykiatriska 

symptom (Norrbrink och Lundeberg, 2014). 

Tidsaspekter på smärta 

Smärta kategoriseras även som akut eller långvarig där akut smärta är en varningssignal då 

den akuta smärtan startar en avvärjningsreaktion i kroppen för att på så sätt minska skadan 

och därmed bevara patientens hälsa. Långvarig smärta har däremot inte det syftet utan istället 

försämras patientens hälsa successivt. När smärtimpulser skickats kontinuerligt under en lång 

tid kan ryggmärgen drabbas av s.k. central sensitisering, vilket innebär att det blivit en 

permanent skada i ryggmärgens neuron som hela tiden signalerar om smärta trots att 

ursprungssmärtan har läkt. Långvarig smärta leder därför ofta till inaktivitet och depression 

m.m. (Simonsen och Hasselström, 2012). Smärta som upplevts i tre till sex månader räknas 

som långvarig smärta och uppskattningsvis lider ca. 40–50 % av den vuxna befolkningen av 

långvarig smärta i varierande grad (Andersson, 2010). 
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Leva med smärta 

Smärtan påverkar hela patientens liv och gör det många gånger väldigt svårt för patienter med 

smärta att leva sitt liv som denne en gång varit van vid (Bergh, 2009). Ofta förändras 

patientens samspel med sin omgivning eftersom de inte längre kan vara lika självständiga som 

tidigare (Wallace, Wexler, McDougle, Miser och Haddox, 2014). Kropp och sinne kolliderar 

ofta då patienterna ofta vill vara aktiva och leva sitt liv som tidigare men blir hindrade av 

kroppen när smärtan eskalerar. Det medför att många patienter börjar undvika att planera för 

mycket i vardagen, då de inte vill att smärtan ska eskalera (Skjutar och Müllersdorf, 2010). 

Det är vanligt att patienterna ger upp sina fritidsintressen och till och med sitt arbete. Vilket 

ofta leder till upplevelsen av en förlorad identitet, socialt utanförskap och en försämrad 

livskvalitet (Bergh, 2009). Det är även inte helt ovanligt att omgivningen drar sig undan och 

slutar höra av sig o.s.v. vilket leder till en förlust av familjemedlemmar och vänner (West, 

Usher, Foster och Stewart, 2012). 

Att söka sjukvård 

Bemötandet från sjukvården upplevs ofta negativt och patienterna upplever sig inte ordentligt 

undersökta, samt att de inte blir tagna på allvar (Säll Hansson, Elmqvist, Lindqvist och 

Stening, 2017). Det medför att det ibland kan göra det svårt för patienten att söka vård för sin 

smärta (Bergh, 2009). Patienterna upplever ofta att det krävs en stor envishet från deras sida 

för att få rätt behandling (Säll Hansson et al., 2017). När en människa lider av t. ex smärta och 

söker hjälp hos sjukvården vill denne kunna känna en trygghet att vårdpersonalen har bra 

kunskaper om smärta för att på så sätt behandla och hjälpa på bästa sätt. Dock upplever 

många patienter att de blir bemötta med en distans och på ett opersonligt plan, vilket medför 

att förtroendet för vårdpersonalen sjunker och gör att dessa patienter blir introverta och 

inbundna istället för att berätta om sin smärta (Arman, 2012). För att minska dessa 

upplevelser hos patienterna är det viktigt att vårdpersonalen har en personcentrerad vård där 

de respekterar patienten genom att bjuda in till samtal och lyssnar på patienternas upplevelser 

(Ferguson, Ward, Card, Sheppard och McMurtry, 2013).  

 

Patienterna vill att vårdpersonalen ska ha en helhetssyn där vårdpersonalen inte bara ser det 

kroppsliga hos patienten och dennes problematik utan även ser patienten som en hel människa 

bakom smärtan samt dennes behov och livsvärld (Arman, 2015). Sker mötet mellan patienter 

och vårdpersonal på detta sätt kommer en följsamhet i konversationen uppstå, vilket stödjer 

patienten i dennes hälsoprocesser (Dahlberg och Segesten, 2010). Trots en välvilja från 

sjukvårdens sida att stärka patientens hälsoprocesser sker det tyvärr ibland att genom att inte 

lyssna till patientens vilja och egna kunskaper blir upplevelsen för denne ett vårdlidande 

istället för ett vårdande möte (Dahlberg och Segesten, 2010). 

Smärtbedömning 

För att en patient med långvarig smärtproblematik skall få en så optimal behandling som 

möjligt för sin smärta behöver patienten genomgå en noggrann smärtanalys för att fastställa 

vilken smärtklassifikation denne har. Det krävs därför en anamnes över smärtans lokalisation 

samt en klinisk undersökning för att hitta orsak till smärtan (Werner, 2010). 

Att genomgå en smärtanalys kan dock vara både fysiskt och psykiskt påfrestande för en 

patient och smärtan kan då upplevas intensivare (Kosek, 2014). Därför är det viktigt att 

patienten får samtala och känna en trygghet från sjukvårdens sida, när smärtanalysen 

genomförs för att fokusera på den egentliga smärtan (Björkman, 2010). Exempel på 
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smärtbedömningsinstrument som kan användas vid långvarig smärta är BPI (Brief Pain 

Inventory och MPI-S (West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory). Dessa 

smärtbedömningsinstrument är en sammansättning av olika skalor som används för att 

bedöma patientens smärtintensitet och obehagsnivå, samt ser mer till hela patientens 

livssituation och hur smärtan påverkar dennes liv (Norrbrink, Lund och Lundeberg, 2014).  

  

Behandling 

Långvarig smärta är ofta mer svårbehandlad än akut smärta och personer med långvarig 

smärta är således ofta i behov av multiprofessionell behandling (Simonsen och Hasselström, 

2012). Den vanligaste behandlingen patienterna får är smärtstillande läkemedel och 

rekommendation om lågintensiv träning (Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter och Pankhurst, 

2010). Men många patienter har samtidigt en rädsla för rörelse eftersom det leder till ökad 

smärta och patienten är rädda för att göra skadan värre (Stenberg, Fjellman- Wiklund och 

Ahlgren, 2014). Andra behandlingsmöjligheter som finns för dessa patienter är olika 

komplementära och alternativa metoder t. ex hydroterapi/vattenträning, TENS (transkutan 

elektrisk nervstimulering), akupunktur och massage (Norrbrink och Lundeberg, 2014). Dessa 

behandlingar ges ofta som ett komplement till läkemedel eller som en behandling för sig 

självt till patienten eftersom en del patienter upplever att biverkningarna av de farmakologiska 

behandlingarna är för stora eller att de inte hjälper mot smärtan (Bergh, 2009). 

 

En viktig del i patienternas behandling är att lära dem att acceptera sin smärta vilket kan vara 

en väldigt lång process (West, Stewart, Foster och Usher, 2011). För att underlätta denna 

process är det viktigt att vårdpersonalen är med och stöttar patienterna till reflektion över sina 

liv, vilket kan leda till att patienterna kan lära sig acceptera sin smärta (Säll Hansson et al. 

(2017). En behandlingsmetod för långvarig smärta kan vara kognitiv beteendeterapi (KBT), 

där patienterna får verktyg att lära sig hantera sin smärtproblematik och därmed förändra sina 

tankemönster och beteenden för att kunna förebygga och minska sin smärta (J. Linton, 

Boersma och Flink, 2010).  När patienterna väl accepterat sin smärta och situation utvecklar 

de ofta olika strategier för att klara av vardagen och börjar anpassa sina liv efter smärtan 

(West et al., 2011). 

TEORETISK REFERENSRAM 

Föreliggande studie utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv. Dahlberg och Segesten (2010) 

skriver att vårdvetenskap är en autonom vetenskap där patienten och dennes upplevelser är i 

fokus. Målet med sjukvården är att patienten ska få stöd och hjälp att uppnå hälsa och 

välbefinnande. Studien grundar sig på hur patienter med långvarig smärta upplever sig bli 

bemötta i sjukvården. De valda vårdvetenskapliga begreppen i studien är livsvärld, lidande, 

delaktighet och vårdande relation. Begreppen valdes därför att smärta orsakar ett stort lidande 

på flera olika sätt hos patienten samt påverkar hela dennes livsvärld. Ett bra bemötande från 

vårdpersonalen leder till att en vårdande relation skapas mellan patienten och vårdpersonalen, 

vilket i sin tur ökar patientens delaktighet i sin vård. 

Livsvärld 

Livsvärlden är den värld som människan tar för given och som därmed är unik för varje 

individ. Det är utifrån denna individuella livsvärld som människan förstår och förhåller sig till 

sin omgivning. Människan kan aldrig träda ur denna livsvärld men däremot kan den delas 
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med andra. Livsvärlden är en del av varje människa, ett slags förhållningssätt som varje 

enskild individ utvecklat utifrån sociala sammanhang, erfarenheter m.m. som människan 

upplever under livets gång (Ekebergh, 2015). 

Lidande 

Lidande definieras som något negativt som uppkommer på grund av smärta eller psykiska 

påfrestningar i livet som t. ex sorg och annan psykisk problematik (Hægerstam, 2010). 

Lidande ur en patients perspektiv kan förstås på olika sätt. Det är något som kan te sig både 

kroppsligt och synbart, och samtidigt vara osynligt. En människa som har ett synligt och 

tydligt lidande t. ex i form av någon sjukdom eller kroppslig skada. Lidandet som är osynligt 

kan vara t. ex emotionella svårigheter som ångest och sorg (Arman, 2012). 

En människa kan ha ett livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Ett livslidande kan 

relateras till att människans värdighet och självuppfattning försämras och en rädsla uppstår för 

hur kommande framtid kommer se ut, vilket leder till ett lidande i vardagen (Arman, 2015). 

Sjukdomslidande är när en människas sjukdom övertagit kroppen så att dennes funktioner har 

försämrats radikalt (Lindwall, 2012). Ett vårdlidande är ett lidande som uppkommer på grund 

av okunskap eller negligering från vårdpersonalens sida (Santamäki Fischer och Dahlqvist, 

2009). En patients upplevelser av smärta och sjukvårdens upplevelser av detta är olika och 

kan bara förstås helt från den sjukes perspektiv (Birkler, 2007). 

Delaktighet 

För att patienten ska kunna känna sig delaktig i sin vård krävs det att vårdpersonalen låter 

patienten vara med och bestämma hur vården ska utformas. Att få delta och ges möjlighet att 

påverka sin egen vård är en rättighet som varje människa har, samt att varje människas 

autonomirätt och integritet ska tas hänsyn till (Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, SFS 2017:30, 

kap. 5, 1 §; kap. 10, 1 §). Sjukvården har även en skyldighet att ta reda på om eventuella 

behandlingsalternativ är humana och vetenskapliga nog att tillämpas, så att patienten alltid får 

vara delaktig i att utforma sin egen vård (HSL, SFS 2017:30, kap. 5, 3§). När en människa är 

sjuk innehar denne en sårbarhet som gör att hen känner ett utanförskap i sociala relationer och 

genom att då medverka i sin vård kan hälsa och välbefinnande lättare främjas (Dahlberg och 

Segesten, 2010). Patienten är experten på sin egen kropp och dess krämpor. Därför är det 

viktigt att den som vårdar har en lyhördhet för att bjuda in patienten att vara delaktig. Den 

som vårdar besitter medicinska kunskaper, medan patienten har kunskap om sin egen 

erfarenhet att leva med sin sjukdom. Genom att båda får bidra med sina egna kunskaper och 

utbyta dessa kan en god vård lättare underlättas och ges (Dahlberg och Segesten, 2010). 

Vårdande relation 

En vårdande relation definieras av att den som vårdar är professionell och har ett fokus på 

patienten och att stärka dennes hälsa utan att själv vinna något på det. Det är viktigt att både 

patient och vårdare är öppna i sin relation för att skapa ett förtroende mellan båda parterna 

(Dahlberg och Segesten, 2010). En vårdande relation kan både vara kort och lång men oavsett 

är det viktigt att skapa en tillit mellan patienten och vårdpersonalen. För att det ska kunna ske 

måste patienten bjudas in att delta i sin vård, samt kunna påverka sin vård genom att dela med 

sig av sin berättelse till den som vårdar (Dahlberg och Segesten, 2010). För att kunna utveckla 

en vårdande relation är det också viktigt att inte sjukdomen som patienten har framhävs utan 

att fokus ska ligga på patienten som person och dennes livsvärld. Blir patienten sedd som 
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enbart en sjukdom är det lätt att patienten ryggar tillbaka och tilliten till den som vårdar går 

genast förlorad (Birkler, 2007). 

PROBLEMFORMULERING 

Smärta är en av de vanligaste anledningarna till att människor söker sjukvård och hur smärtan 

upplevs är individuell. Att leva med långvarig smärta påverkar hela patientens livsvärld och 

när patienterna vänder sig till sjukvården upplever en del av dem ibland att de inte blir tagna 

på allvar. Resultaten av alla vårdbesöken blir oftast endast tillfälliga lösningar att lindra 

smärtan i form av olika läkemedel eller råd om motion och rörelseträning. Patienten anpassar 

många gånger sitt liv efter smärtan och slutar göra betydelsefulla saker för att inte smärtan ska 

förvärras. Det medför till en försämrad livskvalitet eftersom patienten tvingas ge upp sina 

intressen och kanske till och med sitt arbete. Det kan bidra till en förlust av sin sociala 

omgivning. För att hjälpa patienten på bästa sätt och därmed hitta en passande behandling 

krävs en vårdande relation mellan patienten och vårdpersonalen och att patienten är delaktig i 

sin vård. Bemötandet mot dessa patienter upplevs vara bristfällig överlag i sjukvården och 

vårdpersonalens kunskap om långvarig smärta likaså. Därmed behövs det göras fler studier 

inom detta ämne. Om långvarig smärta börjar prioriteras och belysas mer som ett allvarligt 

problem i sjukvårdens hantering av dessa patienter kan förhoppningsvis bemötandet bli något 

positivt för patienterna istället för en konstant kamp. Därför är denna studien ett viktigt steg 

framåt mot att det ska ske förändringar i sjukvården gällande bemötandet. 

  

Denna litteraturstudie utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv där patienternas upplevelser 

står i fokus. Författarna vill undersöka hur patienter med långvarig smärta upplever 

bemötandet av vårdpersonal? Smärtkunskaper hos dessa?  Hur behandlar vårdpersonalen 

patienternas smärta? 

SYFTE 

Syftet var att belysa hur patienter med långvarig smärta upplever bemötandet inom 

sjukvården. 

METOD 

Litteraturstudien patienters var en innehållsanalys av kvalitativ design eftersom syftet var att 

undersöka patienters upplevelser av bemötandet i vården. Studien grundar sig på tio 

vetenskapliga artiklar som analyserades utifrån ett induktivt tillvägagångssätt. Gemensamma 

nämnare hittades i dem som var b.la. bemötandet i sjukvården, samt upplevelser av dessa 

möten (Polit och Beck, 2011). 

Datainsamling 
För att hitta lämpliga artiklar till studiens syfte valdes databaserna Cinahl och PsycInfo, som 

har en hälso- och vårdvetenskaplig inriktning, samt databasen PubMed som har en mer 

medicinsk inriktning. För att få en bredare sökning gjordes de första sökningarna enskilt och 

oberoende av varandra av varje författare På så sätt framkom större antal artiklar att välja 

bland. Lämpliga artiklar valdes ut efter rubrik samt abstract som överensstämde med studiens 

valda syfte. Sökningarna gjordes som en fritextsökning i databaserna med olika 

kombinationer av sökord, för att få fram så många artiklar som möjligt som motsvarade 
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studiens syfte bäst. I Cinahl och PsycInfo begränsades sökningarna direkt för att få fram 

enbart de senaste årens forskning inom området och därmed få fram de mest relevanta och 

användbara artiklarna för syftet. Databasen Pubmed erbjöd inte denna möjlighet att begränsa 

utan t. ex. åldern på artikeln kontrollerades istället på artiklarna innan de valdes ut. Relevanta 

sökord valdes först ut på svenska och översattes sedan till engelska för att kunna hitta 

lämpliga artiklar i databaserna. De slutgiltiga sökorden var b.la. chronic pain, patient 

experience, patient perspective, patients’ attitudes, living with pain, meeting health care, 

patient treatment, qualitative, nurse, care and treatment m.m. Sökschema finns i bilaga 1. 

Urval/ urvalsförfaranden 

Efter att bakgrunden påbörjats konstaterades att två av artiklarna i bakgrunden innehöll 

betydligt mer om upplevelsen av bemötandet i sjukvården än de andra funna artiklarna. 

Därför ansågs de två artiklarna mer lämpade som resultatartiklar. För att begränsa sökandet 

bestämdes olika inklusions- och exklusionskriterier som skulle gälla för artiklarna inför 

studien. Inklusionskriterierna var artiklar som var peer- reviewed, inte äldre än åtta år, samt 

grundade på vuxna deltagare oavsett kön mellan 18–64 år med långvarig smärta. Ingen 

speciell typ av smärtgrupp specificerades utöver långvarig smärtproblematik, då det var 

bemötandet i sjukvården som var huvudsyftet. Från början sattes även Sverige som ett 

inklusionskriterie, men eftersom det fanns för få artiklar utvidgades sökandet till hela världen 

istället. Exklusionskriterierna inför sökandet var att artiklarna inte skulle handla om patienter 

med akut smärta, där smärtan uppstår plötsligt av en omedelbar orsak, vilket gör att 

patienterna troligtvis får ett annat bemötande av vårdpersonalen. Även artiklar med 

cancerrelaterad smärta exkluderades p.g.a. att dessa patienter ofta söker sig till sjukvården 

p.g.a. sin cancersjukdom och inte smärtan i sig. Bemötandet mot dessa patienter kunde 

troligen vara annorlunda eftersom patienterna hade en cancerdiagnos i grunden.  

  

Det framkom 17 relevanta artiklar under sökandet i de olika databaserna. Alla artiklarna lästes 

igenom men eftersom de flesta av artiklarna inte enbart handlade om hur bemötandet i 

sjukvården upplevdes, valdes nio artiklar bort som ansågs innehålla för lite om patienternas 

upplevelser av sjukvården. Efter detta urval och de två sedan tidigare utvalda artiklarna tagna 

från bakgrunden återstod tio artiklar som motsvarade studiens syfte. Artikelöversikter för de 

valda artiklarna finns i bilaga 2. 

Dataanalys 
De valda artiklarna analyserades så att olika likheter och skillnader framkom som sedan 

jämfördes och analyserades till olika koder, underkategorier och kategorier. Dessa användes 

sedan som grund till det slutgiltiga resultatet (Lundman och Hällgren Graneheim, 2004). När 

de tio slutgiltiga artiklarna valts ut lästes de igenom flera gånger var för sig av författarna. 

Först lästes artiklarna igenom så att en helhet framkom. Sedan lästes artiklarna igen med 

fokus på de viktigaste delarna i resultaten angående upplevelsen av bemötandet i sjukvården. 

Olika meningsenheter togs ut ur artiklarna som sedan kondenserades så den mest relevanta 

informationen i meningen framkom och meningen kodades. Utifrån dessa kondenserade 

meningar diskuterade sedan författarna fram olika kategorier och underkategorier för att 

säkerställa att de blev så korrekta som möjligt. Se bilaga 4. 

Kvalitetsgranskning 

För att säkerställa artiklarnas kvalitét bedömdes alla artiklar gällande dess styrkor och 

svagheter utifrån olika kriterier enligt Forsberg och Wengström checklista (2013). Se bilaga 3. 
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Artiklarna granskades genom att frågorna i checklistan besvarades och kvalitéten på artiklarna 

bedömdes utifrån det. Artiklarnas kvalitét redogörs i artikelöversikten i bilaga 2. 

Etiska överväganden 
För att säkerställa att de valda artiklarnas studier är korrekt genomförda följdes 

Helsingforsdeklarationens forskningsetiska aspekter. Helsingforsdeklarationen (2013) säger 

att deltagare i en studie måste ge samtycke och ges information om att sekretess gäller. 

Deltagarnas säkerhet skall ha säkerställts och att de inte blev lidande i forskningsskedet. 

Deltagarna skall även ha fått information om att de när som helst kunde dra sig ur studien 

under dess gång. 

 

Fyra av de valda artiklarna hade fått godkänt av olika regionala etiska kommittéer b.la. 

Regionala etiska kommittén i Stockholm, University of human research Ethic Committee i 

USA, Regional ethical Committee in Norway. I tre av artiklarna hade det inte behövts något 

godkännande från en etisk kommitté, men det fördes ändå en etisk diskussion i artiklarna. I de 

tre resterande artiklarna nämndes inte det etiska perspektivet alls. 

 

RESULTAT 

Utifrån resultatet framkom det att bemötandet var väldigt viktigt för patienterna när de sökte 

sig till sjukvården. Många gånger upplevdes bemötandet som bristfälligt från vårdpersonalens 

sida och det tog lång tid innan patienterna upplevde att de fick rätt hjälp och stöd. En god 

vårdrelation mellan patienten och vårdpersonalen var en viktig grund i vårdandet, vilket ökade 

patienternas delaktighet. Resultatet från analysen av artiklarna sammanfattades i tre olika 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier som svarade på litteraturstudiens syfte. Se 

tabell 1 nedan. 

 

 

Tabell 1 - Kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Bemötandet i sjukvården Bristande engagemang från vårdpersonalen 

Patientens upplevelse av delaktighet 

Förväntningarna på 

sjukvården 

Att få hjälp 

Betydelse av en diagnos 

Patientens behov av kunskap inom smärta och dess 

behandling 

Kommunikationen i 

sjukvården 

Vikten av tillit mellan patient och vårdpersonal 

Vikten av information 
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Bemötandet i sjukvården 

Bristande engagemang från vårdpersonalen 

Om vårdpersonalen inte visade ett genuint intresse, förståelse eller empati för patienten hade 

det en stor negativ effekt på vårdandet. Patienten upplevde sig ensam i sin smärta och blev 

väldigt utsatta när ingen vårdpersonal tog sig tid och såg deras smärta (Lönnstedt, Häckter 

Ståhl och Rydholm Hedman, 2011). En del vårdbesök upplevdes därför jobbiga och 

obehagliga. Patienterna hade känslan av att läkaren inte lyssnade eller tog dem på allvar och 

att olika diagnoser ställdes utan en ordentlig undersökning (Müllersdorf, Zander och Eriksson, 

2011). Patienter upplevde även att vårdpersonalen undvek dem, skyndade på deras vårdbesök 

eller rentav förminskade deras smärta. Det bidrog till att patienterna upplevde sig som en 

börda för vårdpersonalen (Upshur, Bacilalupe och Luckman, 2010). 

 

Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson och Rask (2011) skriver att patienterna upplevde en 

misstro och nonchalans av vårdpersonalen när de sökte vård för sin smärta. Vissa kände att de 

blev ifrågasatta och några blev inte ens tillfrågade om deras unika smärtupplevelse och fick 

därmed inte ens möjlighet att skatta sin smärtnivå. Flera patienter upplevde även en irritation 

från vårdpersonalens sida, vilket gjorde att de överhuvudtaget drog sig för att söka vård för 

sin smärta. En deltagare berättar: “Om det inte hade varit en sådan envis person som jag själv 

är, hade det inte varit lätt. Det är hemskt!” (s. 447). För att bli tagna på allvar var patienterna 

tvungna att vara psykiskt starka och envisa, genom att aldrig ge upp och kontinuerligt söka 

sjukvård i hopp om att någon gång bli hörd. Det uppkom en känsla av frustration hos 

patienterna och att de upplevde sig förolämpade över att inte ens få komma till tals för att 

beskriva sin upplevda smärta och sina känslor (Säll Hansson et al., 2011). 

 

Tollefson, Usher och Foster, (2011) belyser i sin studie att patienter som sökte vård för sin 

smärta i mindre städer eller på mindre kliniker ibland upplevde ett bristande bemötande från 

vårdpersonalen. Förklaringen till det var att inhyrd personal ökat inom sjukvården så att 

vårdpersonalen endast var där under begränsad tid och att det inte finns tillräckligt med tid för 

att lära känna patienten och dennes situation. En deltagare berättar: “De gör ett bra jobb, men 

det är mest hyrsjuksköterskor som stannar i sex veckor. Vi har just nu bara två lokala 

personer, två sköterskor” (s. 482). En del patienter upplevde även att de fick en sämre vård än 

andra, då det var långa väntetider. När vårdbesöket sedan kom var det över på några minuter 

och resulterade endast i ett recept på smärtstillande läkemedel (Upshur et al., 2010). Det var 

inte helt ovanligt att patienterna själva kom med förslag på alternativa behandlingar, eftersom 

patienterna ibland upplevde att vårdpersonalen inte ansträngde sig för att hitta en tillräckligt 

fungerande behandling (Säll Hansson et al., 2010). 

Patientens upplevelse av delaktighet 

För att kunna hitta en så bra behandling som möjligt, var det viktigt att vårdpersonalen såg till 

hela patientens livssituation. Patientens livssituation påverkar dennes upplevelse av smärtan 

och därför var det väldigt viktigt att vårdpersonalen inte bara tog del av patientens fysiska 

upplevelse, utan även det psykosociala och existentiella perspektivet av patientens upplevelser 

(Afrell och Rudebeck., 2010). Det var även viktigt för patienterna att vårdpersonalen frågade 

och visade ett intresse för hur deras smärta upplevdes. Gjordes inte detta upplevde patienterna 

ibland att vårdpersonalen inte brydde sig om dem och deras situation. Det resulterade i att 

patienterna tvekade till att själva be om smärtbehandling och därmed inte blev delaktiga i sin 

vård (Säll Hansson et al., 2010). För att patienterna skulle uppleva delaktighet i vården 

krävdes därför att de fick en chans att uttrycka och berätta fritt om hur de upplevde sin smärta 



9 
 

och dess påverkan på deras vardag (Afrell och Rudebeck., 2010). Att få vara med och ta 

beslut om sin behandling upplevdes som positivt av patienterna. För att detta skulle vara 

möjligt krävdes det att det fanns en god kommunikation och dialog mellan patienten och 

vårdpersonalen, samt att de använde ett tydligt och lättförståeligt språk för patientens skull 

(Müllersdorf et al., 2011). 

 

I Jelin, Granum och Eide (2011) studie i Norge testades ett internetbaserat 

behandlingsprogram för kvinnor med långvarig smärta. De fick skriva dagbok elektroniskt 

varje dag om sin smärta och hur smärtan påverkade deras vardag. Utifrån detta fick deltagarna 

sedan regelbundet konstruktiv feedback från en sjuksköterska. Majoriteten av deltagarna 

upplevde “en knuff i ryggen” (s. 5) att ta tag i sina liv och inte låta smärtan ta över. De 

upplevde även att det äntligen fanns någon som lyssnade och att det hela tiden fanns en 

kommunikation dem emellan eftersom kvinnorna även kunde besvara sjuksköterskans 

feedback. En deltagare i studien uttryckte: “Den stödjande feedbacken hjälpte mig genom de 

tuffa dagarna med depression. Det var viktigt för mig att få höra att saker och ting tar tid och 

att jag kan inte bli bra på tre veckor” (s. 5). Att uttrycka sina känslor via internet upplevdes 

ibland lättare än att sitta ansikte mot ansikte med en sjuksköterska, eftersom det blev mer 

närgånget och svårare för patienten att öppna upp sig helt. 

Förväntningarna på sjukvården 

Att få hjälp 

Att som patient drabbas av smärta, särskilt långvarig smärta, upplevdes som väldigt jobbigt 

och krävande av patienterna. Känslor av frustration och förtvivlan uppkom ofta eftersom de 

inte längre kunde leva sina liv som tidigare (Furnes, Natvig och Dysvik, 2014). Det var viktigt 

för patienterna att få förmedla sina egna tankar och känslor under sina möten med sjukvården. 

För att patienterna skulle känna sig nöjda efter ett vårdbesök var det viktigt att de hade blivit 

respekterade och att vårdpersonalen hade försökt förstå deras situation (Furnes et al., 2014). 

 

När patienterna vände sig till sjukvården förväntade de sig att få behandling, hjälp och stöd. 

Om vårdpersonalen inte klarade att hjälpa patienten förväntade sig patienterna att 

vårdpersonalen istället skulle hänvisa eller skicka patienten vidare till någon som var mer 

insatt för att kunna ge patienten rätt hjälp (Säll Hansson et al., 2010; Yang, Bogosian, Moss- 

Morris och McCracken, 2015). Dock kunde det ta tid innan patienterna fick träffa rätt läkare 

som kunde ställa en diagnos, vilket en deltagare i Yang et al. (2015) studie uttryckte: 

 

“Det tog dem ett tag att få till rätt behandling eller att ställa rätt diagnos. Jag blev hänvisad 

från en instans till en annan. Det är väldigt frustrerande då du är den som får utstå den 

ihållande smärtan. Ännu vet du inte vad du lider av. Kostnadsmässigt, känslomässigt, allting 

är väldigt påfrestande för patienten” (s. 1294). 

 

Patienterna förväntade sig att bli bemötta som människor, enskilda individer, som skulle få 

uttrycka sin problematik och smärta. Patienterna hade även en förväntan på att 

sjukvårdspersonalen skulle lyssna på dem och lita på det som de sade utan att vara 

ifrågasättande. Patienterna förväntade sig även ofta “quick fixes” (s. 446) där de snabbt skulle 

få veta orsaken till smärtan och sedan få en lösning på problemet så att de kunde fortsätta att 

leva sina liv som vanligt (Säll Hansson et al., 2010). Det framkom även i Müllersdorf, et al. 

(2011) att förutom att få en diagnos så förväntade sig även dessa patienter snabb hjälp i form 

av t. ex smärtstillande läkemedel. Patienterna ville också få känna stöd från vårdpersonalen i 

val av de olika behandlingsalternativ som fanns att erbjuda.   
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Betydelse av en diagnos 

När patienterna sökte sig till sjukvården fanns det en önskan och förhoppning om att 

sjukvården skulle kunna hjälpa dem men samtidigt fanns det även en oro för att 

vårdpersonalen inte skulle hitta orsaken eller att det inte ska finnas något att göra för att 

minska deras lidande (Müllersdorf et al., 2011). En deltagare i studien uttryckte sig i ren 

desperation över rädslan att orsaken till dennes smärta inte skulle hittas: “Det är något som är 

fel, det måste fixas. Men vad? Hur?” (s. 641).  Kvinnorna i studien upplevde ibland att de fick 

något vaga diagnoser som t. ex att smärtan var stress- eller åldersrelaterad eller orsakad av 

övervikt utan att ha fått någon egentlig undersökning av läkarna (Müllersdorf et al., 2011). 

Att vända sig till sjukvården och inte få tillräcklig hjälp och en tillräckligt bra förklaring på 

sin smärta upplevdes som väldigt frustrerande av patienterna, vilket resulterade i att de hela 

tiden sökte sig till andra läkare och annan vårdpersonal för att få bättre hjälp (Yang et al., 

2015). Det ledde till att många patienter stämplades som hypokondriker eller drogberoende 

människor som ljög om sin smärta enligt Upshur et al. (2010). Ofta var det inte förrän 

patienterna kom i kontakt med olika smärtkliniker som känslan av tillit infann sig hos 

patienterna och upplevelsen av deras situation togs på allvar (Lönnstedt et al., 2011). 

 

Att få en diagnos upplevdes positivt av patienterna, eftersom det ofta gav ett bättre bemötande 

från vårdpersonalen. Patienterna upplevde även att de togs på större allvar än tidigare 

eftersom de inte längre blev ifrågasatta angående smärtan på samma vis. Många patienter 

upplevde därför att de fick tillbaka sin värdighet när de fick en diagnos eftersom de fått ett 

bevis på att något faktiskt var fel (Säll Hansson et al., 2010). Att få veta orsaken till sin smärta 

var många gånger även ett steg på vägen för att kunna acceptera sin smärta och sin 

livssituation. Om patienten visste vad smärtan berodde på och att smärtan inte var så farlig 

som den upplevdes minskade även rädslan som smärtan gav. Det bidrog också till att 

patienten kunde lära sig att leva med smärtan och göra saker som denne tidigare inte har velat 

göra på grund av smärtan (Jelin et al., 2011). 

Patientens behov av kunskap inom smärta och dess behandling 

Det fanns ett stort behov av kunskap hos patienterna eftersom de upplevde frustration när 

vårdpersonalen inte lyssnade på dem eller lyckades komma fram till någon orsak eller diagnos 

för deras smärta. Även när den ordinerade behandlingen inte fungerade upplevdes det som en 

ytterligare frustrerade faktor som gjorde att patienterna själva önskade att de hade mer 

kunskap inom området (Yang et al., 2015). Däremot om patienterna hade mer kunskap inom 

smärta och smärtbehandling än vad vårdpersonalen hade, upplevde patienterna ibland att 

vårdpersonalen kände sig hotade. Ett negativt bemötande resulterade i upplevelsen av 

nonchalans från sjukvårdspersonalens sida mot patienterna (Säll Hansson et al., 2010). 

 

Patienter uppskattade att få mycket information om smärta och olika behandlingsalternativ 

föreslagna, för att på så sätt kunna hitta den behandling som passade bäst för just deras 

individuella situation (Upshur et al., 2010).  Den smärtbehandling som erbjöds av sjukvården 

var mestadels smärtstillande läkemedel och rekommendationer med ökad motion eller hjälp 

av fysioterapeuter som hjälpte till med olika träningsprogram o.s.v. (Müllersdorf et al., 2011). 

Att träffa en fysioterapeut gjorde att patienten började reflektera över sitt sätt att tänka kring 

sin smärta, vilket i sin tur ledde till ett förändrat tankesätt (Afrell et al., 2010). Patienter som 

fick genomgå ett program baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) upplevde behandling som 

väldigt positiv, eftersom de själva började se mönster i vardagen som påverkade deras smärta. 

Därmed började patienterna att ta tillbaka kontrollen över sina liv, eftersom de fick förmågan 
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att påverka smärtan genom att förändra sin livssituation. Resultatet blev att de kunde få ett 

bättre liv med mindre smärta (Furnes et al., 2014). 

Kommunikationen i sjukvården 

Vikten av tillit mellan patient och vårdpersonal 

För att det ska skapas en god relation mellan patienten och vårdpersonalen krävs tillit och ett 

intresse från vårdpersonalens sida gentemot patienten, samt att vårdpersonalen lyssnar och 

försöker förstå patienten och dennes situation (Upshur et al., 2010). Att få frågor angående sin 

smärta upplevdes ibland jobbigt för deltagarna eftersom det uppkom starka känslor i form av 

tankar på hur smärtan påverkat deltagarnas liv och vad den har medfört (Afrell och 

Rudebeck., 2010). En viss kontinuitet bland vårdpersonalen gjorde mycket för att vården 

skulle bli så bra som möjligt, eftersom patienten inte behövde upprepa sin smärthistorik vid 

varje vårdtillfälle (Lönnstedt et al., 2011). 

 

För att tillit skulle skapas mellan patienten och vårdpersonalen var det viktigt att 

vårdpersonalen gick varsamt fram och inte ställde patienterna mot väggen direkt (Afrell och 

Rudebeck, 2010). Skapas ingen tillit och förtroende i vårdmötet mellan patient och 

vårdpersonal påverkas patientens vård negativt, eftersom patienten inte väljer att delge sina 

tankar kring sin smärta och situation. Denne blir därmed mindre delaktig i sin vård (Tollefson 

et al., 2011). Att uppleva stöd och förtroende från sjukvården och vårdpersonalen var väldigt 

viktigt för patienterna. Fanns ett gott förtroende för sjukvården upplevde patienten mindre 

stress gällande sin smärta och de blev även ofta bättre på att hantera smärtan när den 

eskalerade. Patienterna kunde därmed leva ett mer aktivt liv trots sin smärta (St. Marie, 2015). 

I Afrell och Rudebeck (2010) studie fick deltagarna träffa erfarna fysioterapeuter med lång 

erfarenhet inom smärtrehabilitering. Patienterna fick hjälp att arbeta med sin smärta genom att 

få så kallade nyckelfrågor om deras upplevda smärta, vilket ledde till att patienterna började 

reflektera kring sin smärta. Studien resulterade i att patienterna till slut kunde öppna sig mer 

och mer och att de kom till insikt om hur kropp och livsvärld hör ihop. Även i Jelin et al. 

(2012) studie startade en reflektion hos kvinnorna när de fick feedback från vårdpersonal 

angående sin smärta och sin situation. Ibland upplevdes feedbacken tufft men samtidigt hade 

kvinnorna stor tillit till vårdpersonalen eftersom de själva kunde se att deras egna 

prioriteringar och värderingar i livet förändrades och att de gjorde framsteg och började må 

bättre. 

Vikten av information 

I St. Maries (2015) studie kunde det urskiljas att en del patienter blev slussade mellan olika 

vårdinstanser innan de slutligen fick rätt hjälp, samt att sjukvården ibland inte var principfast 

gällande sin kommunikation och information vid olika behandlingar. Det innebar att 

patienterna ibland fick information och ibland inte, samt att kommunikationen fungerade 

olika bra beroende på relationen mellan vårdpersonal och patienter. Enligt Upshur et al. 

(2015) studie var det en del patienter som önskade mer telefonkontakt eller att kunna ha 

mailkontakt med sjukvården istället, för att på det sättet få en bättre kommunikation. 

Det framkom även i St. Maries (2015) studie där patienterna upplevde utbildning och 

information viktigt eftersom de tidigare haft beroendeproblematik. Både gällande smärta och 

de olika typer av läkemedel som patienterna använde sig av eftersom en del patienter 

upplevde en rädsla för att få ett nytt beroende. Även i Säll Hansson et al. (2010) framkom det 

att information till patienterna angående smärta och behandling gjorde att patienterna blev 

mer delaktig i sin vård. I Yang et al. (2015) framkom det däremot att informationen till 
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patienterna ibland var bristande. Ett exempel är KBT som anses vara en ovanlig 

behandlingsform i Singapore där studien var utförd. Därför förmedlades många gånger inte 

information om denna form av behandling till patienterna som därmed inte förstod den 

psykologiska behandlingens fördelar att smärtan kunde behandlas utan läkemedel. Många 

patienter upplevde istället att de blev ifrågasatta gällande sin smärta och att smärtan enbart 

skulle finnas i deras fantasi när KBT togs upp som behandlingsförslag. En deltagare uttryckte: 

“Hur kommer det sig att ni skickat mig hit? Säger ni att min smärta inte är på riktigt? Menar 

ni att smärtan bara finns i mitt huvud? Men jag känner ju smärta! Jag skulle troligtvis känna 

mig arg och säga...Vad är det för fel med er? Hörni? ...det finns tecken och symtom...hur kan 

ni säga att det inte finns någon smärta, någon verklig smärta?” (s. 1294). 

DISKUSSION 

Studiens resultat visade på att bristande bemötande i form av upplevd okunskap och brist på 

information till patienterna, som var ett stort problem hos vårdpersonalen. Det medförde till 

att vårdpersonalen upplevdes nonchalanta vilket påverkade patienternas upplevelser av 

bemötandet negativt. Det bidrog också till att patienterna upplevde att de inte fick vara 

delaktiga i sin vård, eftersom de ofta på grund av okunskapen hos vårdpersonalen saknade en 

definitiv diagnos på sin smärta, vilket ledde till en ovisshet och oro hos patienterna. 

Metoddiskussion 
Kvalitativa forskningsmetoder används för att beskriva, alternativt tolka olika erfarenheter, 

upplevelser eller fenomen (Forsberg och Wengström, 2013). Syftet med studien var att belysa 

hur patienter med långvarig smärtproblematik upplever bemötandet i sjukvården som 

författarna valde att undersöka genom att göra en systematisk litteraturstudie. Författarna hade 

även kunnat genomföra en intervjustudie för att besvara syftet, men efter en diskussion valdes 

detta alternativ bort eftersom fem informanter ansågs vara för få för att få ett trovärdigt 

resultat. Författarna ville också få fram en så bred uppfattning som möjligt av patienternas 

upplevelser och därför ansågs en litteraturstudie vara ett bättre alternativ. 

 

Det valdes ut tre databaser för artikelsökningar, Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Att bara utgå 

från tre databaser kan verka lite men alla tre databaser har inriktning inom hälso- och 

vårdvetenskap, vilket stödjer studien syfte och därför kan anses som en styrka eftersom 

databaserna endast innehåller artiklar för det valda området om bemötande. Cinahl och 

PsycInfo hade användbara funktioner där sökningarna lätt kunde begränsas. PubMed hade 

inte denna funktionen, vilket gjorde den databasen svårare att söka i och att det tog längre tid 

att granska artiklarna. Cinahl var den databasen som författarna hade mest erfarenheter av och 

blev därför den databas där flest sökningar gjordes. Där hittades också flest artiklar som sedan 

användes i resultatet. 

 

Angående inklusions- och exklusionskriterierna upplevdes inklusionskriterierna ha fungerat 

väldigt bra för sökandet av artiklarna, eftersom en så bred åldersgrupp som möjligt ville 

belysas. Dock kunde exklusionskriterierna varit fler och ytterligare smärttyper kunde ha 

uteslutits för att specificera långvarig smärta ännu mer. Begränsningen till Sverige som fanns 

i början av sökandet upplevs efteråt som onödigt och tidskrävande av författarna, eftersom 

sökandet inte ledde någonstans. Det konstaterades att det hade varit smidigare att ha gjort 

sökningarna bredare från början istället och eventuellt avgränsat sökningarna från hela 

världen till Europa istället, beroende på hur mycket artiklar som hittades. 

 



13 
 

Författarna till studien upplevde det som svårt att hitta ett engelskt begrepp som motsvarar det 

svenska ordet för ”bemötande”, trots ihärdiga försök. I efterhand insåg författarna att sökordet 

encounter borde ha ingått i sökandet vilket eventuellt hade medfört att fler lämpliga artiklar 

kunde ha hittats och att resultatet därmed kunde ha fått fler infallsvinklar. Eftersom de valda 

artiklarna inte enbart bestod av patienternas upplevelser av bemötande så hade kanske 

resultatet blivit annorlunda om alla artiklarnas innehåll varit mer specifikt gällande patienters 

upplevelser av bemötandet från sjukvården. Om författarna hade tagit hjälp av bibliotekets 

sök -och skrivverkstad hade förhoppningsvis mer kunskap kunnat uppnås om hur sökningar 

utförs i de andra databaserna och därmed gjorts bättre. Eventuellt kunde författarna också fått 

hjälp med olika sökord, vilket kunnat lett till att fler artiklar hittats och resultatet hade 

eventuellt blivit annorlunda. 

 

Analysen av artiklarna gjordes var för sig av författarna i olika tabeller som sedan jämfördes 

med varandra. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan detta tillvägagångssätt 

anses som en styrka då detta stärker tillförlitligheten i studien. Utifrån analysmaterialet valdes 

sedan de mest passande kategorierna och underkategorierna ut gemensamt. Genom 

bemötandet i sjukvården, förväntningarna på sjukvården och kommunikationen i sjukvården 

belystes det mest väsentliga som framkommit i artiklarna vilket lade grunden till resultatet på 

ett passande sätt. Dessa kategorier delades sedan in i olika underkategorier för att på bästa sätt 

förmedla patienternas upplevelser av bemötandet i sjukvården. 

 

För att höja kvalitéten på studien granskades alla tio valda artiklar utifrån Forsberg och 

Wengström (2013) checklista för kvalitativa artiklar. Checklistan tar upp de viktigaste sakerna 

som bör framgå i en vetenskaplig artikel av hög kvalité samt vad den skall innehålla. Genom 

att utgå från checklistan kunde så lämpliga artiklar som möjligt väljas ut som grund för 

studien. För att ytterligare stärka studiens trovärdighet valde författarna att med varandra 

diskutera sina egna uppfattningar inom området, eftersom båda sedan tidigare har erfarenheter 

av vård av patienter med smärtproblematik. Därmed kunde författarna medvetandegöra sina 

egna förförståelser och med det försöka sätta dem åt sidan för att inte påverka resultatet i 

slutändan (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012). Dock var detta något som var svårt, 

eftersom författarnas förförståelser ändå fanns i bakgrunden genom hela studien, p.g.a. 

tidigare erfarenheter. För att ytterligare stärka studien lästes den igenom av en utomstående 

med erfarenhet av akademiskt skrivande, och med hjälp av det få in förbättringsförslag som 

skulle gynna studiens framställan. 

 

De valda artiklarna har sitt ursprung huvudsakligen från Sverige och Norge, men efter att 

sökandet utvidgades till hela världen istället hittades även artiklar från Singapore, Australien 

och USA. Överförbarheten av studien är därför begränsad till dessa länder. Hade studien 

grundat sig på artiklar från fler länder än dessa hade resultatet eventuellt blivit annorlunda, 

eftersom kulturerna eventuellt skiljer sig åt och därmed kanske även sjukvården. 

 

Huvuddelen av arbetet med studien skedde hemifrån av författarna p.g.a. långt avstånd till 

universitetet och varandra. Därför beslutades det att istället skapa och använda ett gemensamt 

dokument via Google Drive, vilket upplevdes både positivt och negativt. Positiva aspekter är 

att arbetet kunde ske när det passade respektive författare. Pendlingstider försvann vilket 

gjorde att mer tid kunde läggas på studien. Negativa aspekter är att mycket av 

kommunikationen skedde via kommentarer i dokumentet eller telefon vilket ibland upplevdes 

dra ut på en del beslutsfattande moment, samt kunde ge upphov till missförstånd ibland. 

Författarna kunde ha gjort flera åtgärder för att förbättra upplägget och arbetet med studien 

för att få ett bättre flyt i den. Delvis kunde författarna valt att träffas oftare i veckorna, för att 
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lägga upp ett schema för arbetet med studien för kommande veckor. Genom att istället träffats 

mer kontinuerligt hade författarna kunnat diskutera mer med varandra istället för enbart via 

internet, där det lätt kan ske missförstånd. 

Resultatdiskussion 
Resultatet grundar sig utifrån flera olika typer av långvarig smärta och artiklarna var från 

olika delar av världen. Det som framkom var att bemötandet upplevs ungefär likartat oavsett 

var i världen dessa patienter bodde. Patienterna upplevde att vårdpersonalen inte förstod eller 

försökte ta till sig deras smärta, vilket bidrog till att patienternas upplevelser av sin vård blev 

negativ. Informationen mellan vårdpersonalen och patienterna var en viktig del av vården av 

dessa patienter och att det skapades en bra relation dem emellan. 

 

Bristande bemötande 

Det som framkom av resultatet var att deltagarna upplevde ett bristande bemötande när de 

vände sig till sjukvården. Vårdbesöken var korta och vårdpersonalen upplevdes inte ta 

deltagarnas smärta och situation på allvar. Deltagarna sökte därför hela tiden tillbaka till 

sjukvården i en frustrerad kamp för att få rätt hjälp och behandling, vilket i sin tur ökade 

patientens lidande eftersom de inte upplevde sig bli tagna på allvar. Koskinen, Aho och 

Nyholm (2016) skriver i sin artikel att om patienter blir bemötta negativt av vårdpersonalen så 

kan deras upplevelser av smärta öka. Arman (2015) menade att när patienter upplevde sig 

kränkta, ledsna eller osedda, skall detta ses som ett vårdlidande. Utifrån detta kan det 

konstateras att deltagarna i studien utsatts för en form av vårdlidande varje gång de vänt sig 

till sjukvården och inte blivit tillräckligt bra bemötta från vårdpersonalen. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att det är vårdpersonalens ansvar att besvara 

patienternas behov för att på det sättet stärka patientens hälsoprocess, vilket leder till ett ökat 

välbefinnande och en stärkt hälsa hos patienten trots sjukdomsbild. Alltså är det sjukvårdens 

skyldighet att se till att patienten inte drabbas av ett vårdlidande. Ändå upplever sig 

patienterna orättvist bemötta av sjukvården och att vårdpersonalen inte lyssnar eller tar sig tid 

till att förstå deras situation. Det kan bero på att det är väldigt svårt för en utomstående att 

föreställa sig hur det är att leva med långvarig smärta. Koskinen et al.  (2016) bekräftar detta 

eftersom de skriver att smärta och smärtproblematik kan vara svårt för omgivningen att förstå, 

då smärta inte alltid syns på utsidan. Slutsatsen som kan dras av detta är att det kan finnas en 

okunskap hos vårdpersonalen gällande smärta, vilket leder till ett undvikande beteende mot 

smärtpatienter. Det kan medföra till att patienterna upplever sig förbisedda och att de blir 

misstrodda.  

 

En annan orsak till bristande bemötande från vårdpersonalen kan vara att de inte har eller 

väljer att ta sig tid till att lyssna på patienten, när de istället snabbt kan ge smärtstillande 

läkemedel och på det sättet lätta patientens lidande omedelbart. Det skriver även Lehti, 

Fjellman- Wiklund, Strålnacke, Hammarström och Wiklund (2017) i sin studie. Patienterna i 

deras studie ansåg att detta berodde på att långvarig smärta inte hade lika hög status i 

vårdpersonalens ögon som vissa andra sjukdomar har, och därför lade personalen inte så 

mycket tid på dem. En annan anledning kan vara kunskapsbrist hos personalen. Sjukvården är 

idag mer inriktad åt att hantera akuta åkommor och därför kanske vårdpersonalen inte riktigt 

vet hur de ska värdera och hjälpa en patient som haft ont väldigt länge.  Lewén, Gardulf och 

Nilsson (2010) bekräftar det i deras studie där deltagarna väldigt sällan blev smärtbedömda 

eller utvärderades angående deras smärtbehandling, vilket kunde kopplas till bristande 

kunskap inom hur dessa åtgärder skulle följas upp. 
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Kunskap om smärta och behandling 

Kunskap inom området smärta och smärtbehandling var en viktig del enligt deltagarna i 

resultatet, men kunskap upplevdes både positivt och negativt. Att träffa en vårdpersonal med 

goda kunskaper upplevdes som väldigt positivt av deltagarna. Dock tog det ofta väldigt lång 

tid enligt resultatet. Det bekräftas även av Hållstam, Strålnacke, Svensson och Löfgren (2015) 

doktorsavhandling, där det framgår att väntetiderna för att träffa en smärtspecialist var lång. 

Det medförde att det tog lång tid innan patienterna fick genomgå en ordentlig utredning och 

eventuellt få någon diagnos och möjlighet till passande behandling. En orsak till detta kan 

vara att det råder brist på vårdpersonal med specialiserade kunskaper inom smärta. Det stärks 

av Newton, Southall, Raphael, Ashford och LeMarchand (2013), som skriver att vårdpersonal 

måste få mer kunskap om smärta och hur man bedömer den, samt lära sig att läsa av den på 

patienterna. Får vårdpersonal bättre kunskap om detta kan det förhoppningsvis leda till ett 

bättre bemötande, när de förstår att patienterna har ont. Mer kunskap kommer troligtvis även 

leda till att patienterna förhoppningsvis kan få en diagnos tidigare och därmed hjälpande 

behandling från sjukvården. 

 

I resultatet framkom det att läkemedel och fysisk aktivitet var den vanligaste behandlingen, 

men många av deltagarna fick stor hjälp med sin smärta genom att ändra sitt tankesätt. En bra 

behandlingsform utifrån resultatet var därför KBT. Även Bergh (2009) skriver att KBT 

underlättar hanteringen av smärta för personer med långvarig smärta och får dem att fungera 

bättre i vardagen både fysiskt och psykiskt, jämfört med t. ex läkemedelsbehandling. Dock 

krävdes det information från sjukvården angående dess fördelar och att deltagarna fick hjälp 

och stöd från vårdpersonalen. Koskinen et al. (2016) menar att en diagnos inte alltid innebär 

att smärtan går att bota, men att det ofta blir enklare för deltagarna att acceptera sin situation 

och leva med den. Om de lär sig att acceptera sin smärta och att den är en del av deras liv 

kommer det förhoppningsvis leda till en bättre livskvalitet. För att deltagarna ska kunna göra 

det krävs stöd och hjälp från vårdpersonalen, och därför är deras bemötande av patienterna av 

största vikt. 

Vikten av en vårdande relation 

Enligt resultatet framkom det att grundstenen i patienternas vård var en fungerande 

kommunikation mellan dem och vårdpersonalen. Upplevde patienten sjukvården som ett stöd, 

upplevde patienten mindre stress över sin smärta och hade lättare att hantera den. Benzli, 

McEvoy, Dankaerts, O´Sullivan och O´Sullivan (2016) menar att en vårdrelation byggd på 

tillit mellan patienten och vårdpersonalen möjliggjorde att patienten lättare kunde förmedla 

sina bekymmer och eventuella tvivel angående sin situation till vårdpersonalen. Ställer 

vårdpersonalen frågor och bekräftar patienten och dennes smärta, samt hur den påverkar 

patientens livssituation kommer en relation dem emellan att skapas som är vårdande. Den 

vårdande relationen som uppstår minskar i sin tur patienternas lidande till viss del. Dahlberg 

och Segesten (2010) skriver att för att en relation ska bli vårdande mellan patient och 

vårdpersonal krävs att den berör och bjuder in till att patienten ska våga öppna upp sig. Sker 

detta upplever förhoppningsvis patienten en trygghet och ett förtroende uppstår för 

vårdpersonalen. Skulle vårdpersonalen vara mer nyfikna på patienterna, samtala med dem och 

försöka förstå deras situation hade en bättre relation mellan vårdpersonalen och patienterna 

kunnat skapas redan från början. En bättre relation gynnar båda parter då patienten får ett 

minskat lidande av att få förmedla sin situation, och vårdpersonalen får mer information om 

hur de skulle kunna hjälpa patienten till det bättre.  

 

I Ferguson et al. (2013) beskrevs vikten av en personcentrerad vård, där patienten behövde 

uppleva respekt och bli sedd som en egen individ av vårdpersonalen. Upplevde patienten tillit 
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och trygghet till sjukvården minskade dennes lidande. Även Brattberg (2010) skriver om 

vikten av att vårdpersonalen visar empati och bekräftar patientens smärta och samtidigt är 

omhändertagande av denne, vilket även skapar en delaktighet i vården. I resultatet framkom 

att deltagarna upplevde sig mer delaktiga i sin vård om det fanns en bra relation till 

vårdpersonalen. Arman och Hök (2016) skriver att en vändpunkt i en patients liv kan vara när 

en vårdpersonal uppmuntrar patienten till att börja ta kontroll över sitt liv och försöka se på 

det positiva i livet som gör att patienten mår bra istället. Utifrån resultatet framkom det att 

stöd och uppmuntran från vårdpersonal inte alltid behövde ske ansikte mot ansikte för att 

gynna patienten och ge ett minskat lidande. Det kunde även ske via t.ex. telefon eller mail. 

Om dessa nya tillvägagångssätt för vården skulle utvecklas och användas mer skulle patienter 

kunna få hjälp och stöd på ett mer tidseffektivt sätt och många av dagens vårdbesök skulle 

eventuellt kunde försvinna. Det skulle eventuellt kunna minska det tryck som finns på t.ex. 

vårdcentraler och smärtmottagningar. Det som sammanfattningsvis kommit fram ur resultatet 

är att bemötandet av patienter i sjukvården brister på många olika sätt. Mötet med patienten 

blir fel från första början då vårdpersonalen antingen innehar ett icke-vårdande beteende 

gentemot patienten eller att de har bristande kunskap om smärta. Dessa två aspekter verkar 

höra samman i flera av artiklarna. För lite kunskap om smärta och behandling gör att 

vårdpersonal blir osäkra, vilket påverkar mötet med patienten och gör att vårdpersonalen 

undviker att ställa frågor som de inte har svar på. Detta leder till ett icke-vårdande möte vilket 

i sin tur blir ett lidande för patienten. Det patienter med långvarig smärta behöver är 

vårdpersonal som kan lyssna och på det sättet lätta deras börda redan första gången de söker 

sig till sjukvården. Det är också av största vikt att vårdpersonalen behöver få mer utbildning 

om smärta och vad det innebär gällande fysiologi, behandling och bemötande av patienter 

med den problematiken. Om vårdpersonalen får detta blir de förhoppningsvis mer trygga i 

bemötandet av dessa patienter och kan då erbjuda dem adekvat vård för sin smärta. 

FRAMTIDA FORSKNING 

Bemötandet överlag mot patienter med långvarig smärta är bristfälligt och läkemedel ges ofta 

som en snabb lösning för att patienterna ska bli nöjda. Läkemedel skrivs ut och administreras 

till patienter utan att de egentligen fått en diagnos ställd för deras smärtproblematik. Allt detta 

visar på att det krävs åtskilliga förändringar inom sjukvården. Vidare forskning angående t.ex. 

vårdpersonalens verkliga kunskaper inom smärta och smärtbehandling behövs. Detta eftersom 

vårdpersonalens kunskap ute i allmänsjukvården gällande långvarig smärta verkar vara 

bristfällig och det är de som lägger grunden för hur patienterna kommer uppleva sin vård. 

Fortsatt forskning behövs även gällande t. ex KBT på smärtpatienter för att utveckla och 

sprida den formen av behandling. I resultatet framkom det att KBT visade sig ha många 

positiva effekter på patienternas välmående och hur de ska lära sig hantera sin 

smärtproblematik. 

SLUTSATS 

Smärta är ett komplext område där ett gott bemötande från vårdpersonalen är av största vikt 

för att vården ska bli så bra som möjligt. Enligt studien var bemötandet dock ibland 

bristfälligt och patienterna upplevde inte att de fick den hjälp de ansåg sig ha behov av. Att få 

hjälp som patient betyder inte alltid att denne ska kunna botas. Det kan istället innebära att 

patientens hälsoprocess kan stärkas och att dennes lidande kan minska genom att 

vårdpersonalen lyssnar och försöker förstå patienten och dennes upplevelser. Tillit och stöd 

från vårdpersonalen är viktiga komponenter för ett bra bemötande. Resultatet av studien 
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visade även att det eventuellt råder kunskapsbrist om långvarig smärta hos majoriteten av 

vårdpersonal i sjukvården. Därmed hade det behövts införas mer utbildning om långvarig 

smärta redan i grundutbildningen inom deras yrken. Det hade även behövts internutbildning 

för personalen på sjukhusen, för att säkerställa att alla får utbildningen. Kan detta uppnås 

kommer förhoppningsvis patienterna med långvarig smärta få ett bättre bemötande, samt 

börja uppleva ett förtroende för sjukvården och våga söka hjälp utan en rädsla för att ständigt 

behöva kämpa för att bli sedda och hörda. 

  



 
 

REFERENSLISTA 

Afrell, M., & Rudebeck, C. E. (2010). “We got the whole story all at once”: physiotherapists´ 

use of key questions when meeting patients with long- standing pain. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences; 2010; 281–289. 

 

Andersson, I. (2010). Långvarig smärta - en introduktion. Werner, M., & Leden, I. (Red.). 

Smärta och smärtbehandling. Liber AB. 

 

Arman, M. (2012). Lidande. Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.). Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik. Studentlitteratur AB. 

 

Arman, M. (2015). Lidande och lindrat lidande. (Red.) Arman, M., Dahlberg, K., & 

Ekebergh, M. (2015). Teoretiska grunder för vårdandet. Liber AB, Stockholm. 

 

Arman, M. (2015). Att se människan som medmänniska. (Red.) Arman, M., Dahlberg, K., & 

Ekebergh, M. (2015). Teoretiska grunder för vårdandet. Liber AB, Stockholm. 

 

Arman, M., & Hök, J. (2016). Self-care follows from compassionate care - Chronic pain 

patients experience of integrative rehabilitation. Scandinavian Journal of Caring Sciences 

2016; 30; 374–381. 

 

Benzli, S,. McEvoy, S., Dankaert, W., O´Sullivan & O´Sullivan, K. (2016). Patients 

perspectives on participation in cognitive functional Therapy for chronic low back pain. 

American Physical Therapy Assossiation (2016). 96; 9; 1397–1407. 

 

Bergh, I. (2009). Smärta. Edberg, A- K., & Wijk, H. (Red.). Omvårdnadens grunde r- Hälsa 

och ohälsa. Studentlitteratur AB. 

 

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad. Liber AB, Stockholm. 

 

Björkman, B. (2010). Psykosociala och vårdsociologiska aspekter. Werner, M., & Leden, I. 

(Red.). Smärta och smärtbehandling. Liber AB. 

 

Brattberg, G. (2010). Psykologisk smärtbehandling och patientutbildning. Werner, M., & 

Leden, I. (Red.). Smärta och smärtbehandling. Liber AB. 

 

Crowe, M., Whitehead, L., Gagan, M- J., Baxter, D., & Panckhurst, A. (2010). Self- 

management and chronic low back pain: a qualitative study. Journal of Advanced Nursing 

66(7), 1478–1486. 

 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande- i teori och praxis. Natur & Kultur 

AB. 

Edberg, A - K, & Wijk, H. (2009). Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa. 

Studentlitteratur AB. 

 

Ekebergh, M. (2015). Att förstå patienten ur ett livsvärldsperspektiv. (Red) Arman, M., 

Dahlberg, K., & Ekebergh, M. (2015). Teoretiska grunder för vårdandet. Liber AB, 

Stockholm. 

 



 
 

Eldh, A- C. (2006). Patient participation- what it is and what it is not. Universitetsbiblioteket. 

 

Ferguson, L., Ward, H., Card, S., Sheppard, S., & McMurtry, J. (2013). Putting the patient 

back into patient centred care: An education perspective. Nurse Education in Practice 13; 

283–287. 

  

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Natur och Kultur, Stockholm. 

 

Furnes, B., Natvig G. K., & Dysvik, E. (2014). Suffering and transition strategies in adult 

patients attending chronic pain management programme. Journal of Clinical Nursing, 24, 

707–716. 

 

Hægerstam, G. (2010). Smärta och lidande. Werner, M. & Leden, I. (Red.), Smärta och 

smärtbehandling. Liber AB. 

 

Hållstam, A., Strålnacke, B- M., Svensson, C., & Löfgren, M. (2015). "Change is possible”: 

patients experience of a multimodal chronic pain rehabilitation programmet. Hållstam, A. 

(2016). Patients with chronic pain -  quantitative and qualitative studies of treatment or 

rehabilitation at pain clinic. Doktorsavhandling, Institutionen för Klinisk forskning och 

utbildning, Karolinska Institutet, Stockholm. 

 

IASP (International Association for the Study of Pain) (2017). Hämtat 2017-03-27. 

http://www.iasp-pain.org/Taxonomy?navItemNumber=576#Pain 

 

Jelin, E., Granum, V., & Eide, H. (2011). Experience of a Web- Based Nursing Intervention- 

Interviews with Women with Chronic Musculoskeletal Pain. Pain Management Nursing, Vol. 

13, No 1 (March), 2012: pp 2–10. 

 

J. Linton, S., Boersma, K., & Flink, I. (2010). Kognitiv beteendeterapi. Werner, M. & Leden, 

I. (Red.), Smärta och smärtbehandling. Liber AB. 

 

Kosek, E. (2014). Smärtanalys och smärtdiagnostik. Kosek, E., Lampa, J., & Nisell, R. (Red.), 

Smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i 

rörelseapparaten. Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Kosek, E. (2014). Smärtans fysiologi och reglering. Kosek, E., Lampa, J., & Nisell, R. (Red.), 

Smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i 

rörelseapparaten. Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Koskinen, C., Aho, S., & Nyholm, L. (2016). Life with an unwelcome quest - caring in a 

context of protracted bodily pain. Scandinavian Journal of Caring Sciences; 2016; 30; 774–

781. 

 

Lehti, A., Fjellman-Wiklund, A-C., Strålnacke, B-M., Hammarström, A., & Wiklund, M. 

(2017). Walking down ´Via dolorosa´ from primary health care to the specialty pain clinic - 

patients and professional perceptions of inequity in rehabilitation of chronic pain. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences 2017; 31; 45–53. 

 

http://www.iasp-pain.org/Taxonomy?navItemNumber=576#Pain
http://www.iasp-pain.org/Taxonomy?navItemNumber=576#Pain


 
 

Lewén, H., Gardulf, A., & Nilsson, J. (2010). Documented assessment and treatments of 

patients seeking emergency care because of pain. Scandinavian Journal of Caring Sciences; 

2010; 24; 764–771.  

  

Lindwall, L. (2012). Kroppen. Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.). Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik. Studentlitteratur AB. 

 

Lundman, B., & Hällgren Granheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. Granskär, M., & 

Höglund- Nielsen, B.  (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 

Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Läkemedelsboken (2017). Hämtat 2017-03-07. 

https://lakemedelsboken.se/kapitel/smarta/smarta_och_smartbehandling.html#q1_6 

 

Lönnstedt, M,. Häckter Ståhl, C., & Rydholm Hedman, A- M. (2010). Living with long-

lasting pain- patients experiences of neuropathic pain. Journal of Nursing and Healthcare of 

Chronic Illness 3, 469–475. 

 

Müllersdorf, M., Zander, V., & Eriksson, H. (2011). The magnitude of reciprocity in chronic 

pain management: experience of dispersed ethic populations of muslim women. Scandinavian 

Journal of Caring Science 2011; 25; 637–645. 

 

Newton, B J., Southall, J L., Raphael, J H., Ashford, R L., & LeMarchand, K. (2013). A 

Narrative Review of the Impact of Disbelief in Chronic Pain. Pain Management Nursing, Vol. 

14, No 3 (September), 2013: pp 161–171. 

 

Norrbrink, C., Lund, I., & Lundeberg, T. (2014). Smärtanalys och smärtskattning. Norrbrink, 

C., & Lundeberg, T. (Red.). Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv. Studentlitteratur AB, 

Lund. 

 

Norrbrink, C., & Lundeberg, T. (2014). Om smärta-  ett fysiologiskt perspektiv. 

Studentlitteratur AB Lund. 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2011). Nursing Research - Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. Lippincott Williams and Wilkins. 

 

Santamäki Fischer, R., & Dahlqvist, V. (2009). Tröst och trygghet. Edberg, A- K., & Wijk, H. 

(Red.). Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa. Studentlitteratur AB. 

 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 20 maj, 2017, från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--

och sjukvardslag_sfs-2017-30 

 

Simonsen, T., & Hasselström, J. (2012). Illustrerad farmakologi 2 - sjukdomar och 

behandling. Natur och Kultur, Stockholm. 

 

Skjutar, Å., & Mullersdorf, M. (2010). Adapt, Discover and Engage: a qualitative interview 

study with patients living with chronic pain. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic 

Illness 2, 254–261. 

 

https://lakemedelsboken.se/kapitel/smarta/smarta_och_smartbehandling.html#q1_6
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och


 
 

Stenberg, G., Fjellman- Wiklund, A-C., & Ahlgren, C. (2014). ‘I am afraid to make the 

damage worse’ – fear of engaging in physical activity among patients with neck or back pain 

– a gender perspective. Scand Journal of Caring Science; 2014; 28; 146–154. 

 

St. Marie, B. (2015). Primary care experiences of people who live with chronic pain and 

receive opioids to manage pain: A qualitative methodology. Journal of the American 

Association of Nurse Practitioners 28;2016; 429–435. 

 

Säll Hansson, K., Fridlund, B., Brunt, D., Hansson, B., & Rask, M. (2011). The meaning of 

the experiences of persons with chronic pain in their encounters with the health service. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences; 2011; 25; 444–450. 

 

Säll Hansson, K., Elmqvist, C., Lindqvist, G., & Stening, K. (2017). Meanings of Chronic 

Pain in patients Interactions with Health Services. Vanrysewyk, S, I. (Red.), Meaning of pain. 

Springer international Publishing AG. 

 

Tollefson, J., Usher, K., & Foster, K. (2011). Relationships in pain: The experiences of 

relationships to people living with chronic pain in rural areas. International Journal of 

Nursing Practice 2011; 17; 478–485. 

 

Upshur, C., Bacilalupe, G., & Luckman, R. (2010). They don´t want Anyting to Do with you: 

Patients views of primary Care Mangagement of Chronic Pain. Pain Medicine 2010; 

11;1791–1798. 

Werner, M. (2010). Smärtbedömning- analys och diagnostik. Werner, M., & Leden, I. (Red.). 

Smärta och smärtbehandling. Liber AB. 

 

West, C., Stewart, L., Forster, K., & Usher, K. (2011). The meaning of resilience to persons 

living with chronic pain: an interpretive qualitative inquiry. Journal of Clinical Nursing; 21; 

1284–1292. 

 

West, C., Usher, K., Forster, K., Stewart, L. (2012). Chronic pain and the family: experience 

of the partners of people living with chronic pain. Journal of Caring Nursing 21; 3355–3360. 

 

World Medical Association (2013), Declaration of Helsinki. Hämtad 18 april 2017, från 

World Medical Association, http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1760318 

Wallace, L S., Wexler, R K., McDougle, L., Miser, W F., & Haddox, J D. (2014). Voices that 

may not otherwise be heard: a qualitative exploration into the perspectives of primary care 

living with chronic pain. Journal of Pain Research 2014; 7; 291–299. 

 

Yang, S-Y., Bogosian, A., Moss-Morris, R., & McCracken, L M. (2015). Mixed experiences 

and perceptions of psychological treatment for chronic pain i Singapore: scepticism, 

ambivalence, satisfaction, and potential. Pain Medicine 2015;16;1290–1300. 



 
 

BILAGOR 

Bilaga 1 
Sökschema 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

7/3 Cinahl 

* 

Patients attitudes and experience 

AND Sweden 

41 

6 

I 

17/4 PubMed “Living with chronic pain” 
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8/5 Cinahl Chronic pain AND patient experience AND Sweden 26 777 
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*Första sökningen i Cinahl (den 7/3) användes mer begränsningar i sökningen: 2009, Peer 

Reviewed, Europe, Middle aged 45–64 years, Pain and Pain management. 

Vilket resulterade i 1535 relevanta artiklar. 

Senare sökningar hade begränsningarna: 

Cinahl: 2009–2017, Peer Reviewed, 

PsycInfo: Efter 2009, peer reviewed. 

PubMed: Fanns ej denna möjlighet. 
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Artikelöversikt 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Afrell, M., & 

Rudebeck, C E. 
2010 
Sverige 
Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

“We got the whole 

story all at once”: 

physiotherapists´ use of 

key questions when 

meeting patients with 

long- standing pain.” 

Att undersöka hur patienter 

med långvarig smärta i 

Sverige upplever 

bemötandet av 

fysioterapeuter och deras 

frågor om patienternas 

smärta. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk design. 

Deltagare i studien var av 

blandade kön i åldrarna 18–

70 år. 

n= 40 
(0) 

Resultatet av studien visade att en 

tillit mellan patienter och 

fysioterapeuter skapades då de 

lyssnade på vad patienterna hade att 

berätta om sin smärta och hur de 

upplevde den. 

Hög. 



 
 

Furnes, B., 

Natvig G. K., & 

Dysvik, E. 

2014 
Norge 
Journal of 

Clinical Nursing 

Suffering and transition 

strategies in adult 

patients attending 

chronic pain 

management 

programme. 

Att undersöka hur KBT kan 

hjälpa patienter med 

långvarig smärta att hantera 

den. 

Kvalitativ studie med en 

utforskande och deskriptiv 

design ur en 

fenomenologisk synvinkel. 

Medelåldern på deltagarna i 

studien var 52 år. 

n= 12 
(0) 

Studiens resultat visade att KBT 

hjälpte deltagarna att få en annan syn 

på sin smärta och hur de i framtiden 

ska hantera den istället, samt att de 

kände en samhörighet med andra 

deltagare i studien med likadan 

smärtproblematik. 

Hög. 

Jelin, E., 

Granum, V, & 

Eide, H. 
2012 
Norge 
Pain 

Management 

Nursing 

Experience of a Web- 

Based Nursing 

Intervention- 

Interviews with 

Women with Cronic 

Musculoskeletal Pain. 

Att undersöka hur patienter 

med långvarig smärta 

upplever hur internetbaserat 

behandlingsprogram med 

sjuksköterska alltid 

tillgänglig fungerar. 

Kvalitativ semi- 

strukturerad intervjustudie. 

Deltagarna enbart kvinnor. 

n= 7 
(0) 

Resultatet visade att denna typ av 

behandlingsprogram var positiv med 

bra och kontinuerlig feedback från 

sjuksköterskan och patienterna fick 

reflektera och arbeta mycket med sig 

själva, samt att de kände sig delaktiga 

i sin egen vård. 

Medel. 



 
 

Lönnstedt, M., 

Häckter Ståhl, 

C., Rydholm 

Hedman, A- M. 
2010 
Sverige 
Journal of 

Nursing and 

Healthcare of 

Chronic Illness 

Living with long-

lasting pain- patients 

experiences of 

neuropathic pain. 

Att undersöka hur det är för 

patienter med långvarig 

smärta att leva med sin 

smärta och hur livet 

påverkas av den. 

Kvalitativ semi- 

strukturerad intervjustudie. 

Deltagarna var av 

blandande kön och mellan 

29–67 år och medelåldern 

var 57 år. 

n= 11 
(0) 

Resultatet visade på att deltagarnas 

liv påverkades mycket av att lev med 

långvarigsmärta. Även att det var 

viktigt för dem att bli bemötta med 

respekt och tillit i sjukvården. Blev 

de inte trodda kände de en ensamhet 

och sårbarhet istället i sin 

smärtproblematik. 

Hög. 

Müllersdorf, M., 

Zander, V., 

Eriksson, H. 
2011 
Sverige 
Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

The magnitude of 

reciprocity in chronic 

pain mangement: 

experience of dispersed 

ethic populations of 

muslim women. 

Att undersöka hur 

muslimska kvinnor med 

långvarig smärta upplever 

sin smärta och sjukvården i 

Sverige. 

Kvalitativ intervjustudie. 

Åldrarna på deltagarna 

mellan 33–56 år. 

n= 5 
(0) 

Resultatet visade på att deltagarna 

upplevde att de fick olika förklaringar 

på sin smärta beroende på vem de 

träffade inom sjukvården, samt att de 

upplevde både positiva och negativa 

bemötanden i sjukvården. 

Medel. 



 
 

St. Marie, B. 
2015 
USA 
Journal of the 

American 

Association of 

Nurse 

Practitioners. 

Primary care 

experiences of people 

who live with chronic 

pain and receive opioids 

to manage pain: A 

qualitative 

methodology. 

Att undersöka patienter som 

lever med långvarig smärta 

och som blir behandlade 

med opioider i 

primärvården. 

Kvalitativ semi- 

strukturerad intervjustudie. 
n= 12 
(0) 

Resultatet visade på att flera 

deltagare var rädda för att förlora 

åtkomsten till opioider och att en bra 

kommunikation med sjukvården 

hjälper patienterna att hantera sin 

smärta bättre i vardagen. 

Medel. 



 
 

Säll Hansson, 

K., Fridlund, B., 

Brunt, D., 

Hansson, B., & 

Rask, M. 
2011 
Sverige 
Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

The meaning of the 

experiences of persons 

with chronic pain in 

their encounters with 

the health service. 

Att undersöka hur patienter 

med långvarig smärta 

upplever bemötandet från 

sjukvårdspersonal i södra 

Sverige. 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv design och ur en 

fenomenologisk synvinkel. 

Data samlades in av 

deltagarna i form av 

intervjuer. Sex kvinnor i 

åldrarna 29–66 år och två 

män i åldrarna 35–42 år 

deltog. 

n= 8 
(0) 

Studiens resultat visade att de flesta 

deltagarna upplevde att de blev 

misstrodda av sjukvårdspersonalen 

och att detta ledde till att de drog sig 

för att söka hjälp för sin 

smärtproblematik. 

Hög. 



 
 

Tollefson, J., 

Usher, K., & 

Foster, K. 
2011 
Australien 
International 

Journal of 

Nursing Practice 

Relationships in pain: 

The experience of 

relationships to people 

living with chronic pain 

in rural areas. 

Att undersöka hur 

människor med långvarig 

smärta upplever deras 

relationer i livet. 

Kvalitativ fenomenologisk 

studiedesign. Deltagarna 

var av blandade kön i 

åldrarna 23–55 år. 

n= 7 
(0) 

Resultatet visade på att deltagarna 

ofta höll tyst om sin smärta för att 

inte bli en börda för sina anhöriga. 

Även upplevde vissa att de hade en 

dålig relation med sina anhöriga på 

grund av smärtan, samt att de 

upplevde att vårdpersonal inte alltid 

förstod dem och deras upplevda 

smärta. 

Medel. 

  



 
 

Upshur, C., 

Bacigalupe, G., 

Luckmann, R. 
2010 
USA 
Pain Medicine 

“They don´t want Anything to 

Do with you”: Patients views 

of primary Care Mangagement 

of Chronic Pain. 

Att undersöka patienter 

med långvarig smärtas 

erfarenhet av 

sjukvården och hur den 

kan förbättras. 

Kvalitativ studie. 

Majoriteten av deltagarna 

var kvinnor i medelåldern. 

n= 

72 
(45) 

Resultatet visade på att vissa av 

deltagarna upplevde sig bli förolämpade 

och anklagade för att bara vilja åt 

smärtstillande, medan andra deltagare 

upplevde att de blev hörda på och tagna 

på allvar. 

Medel. 



 
 

Yang, S-Y., 

Bogosian, A., 

Moss-Morris, R. 

och McCracken, L 

M. 
2015 
Singapore 
Pain Medicine 

Mixed experiences and 

perceptions of psychological 

treatment for chronic pain i 

Singapore: scepticism, 

ambivalence, satisfaction, and 

potential. 

Att undersöka patienter 

med långvarig smärtas 

upplevelse av att få 

KBT- behandling som 

behandling mot smärta. 

 Kvalitativ semi- 

strukturerad intervjustudie 

med induktiv ansats. Både 

män och kvinnor deltog i 

åldrarna 21–65 år. 

n= 

15 
(0) 

Resultatet visade att de flesta deltagarna 

upplevde att KBT hjälpte för att hantera 

sin smärtproblematik. 

Hög. 

  



 
 

Bilaga 3 

Checklista för kvalitetsgranskning 

A. Syftet med studien? 

.................................................................................................................................... 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

.................................................................................................................................... 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

• Ja   

• Nej 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

• Ja   

• Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

.............................................................................................................................................. 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

..................................................................................................................................................... 

Vilken urvalsmetod användes? 

• Strategiskt urval 

• Snöbollsurval 

• Teoretiskt urval 

• Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk bakgrund) 

.................................................................. .................................................................................. 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

• Ja 

• Nej 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 

• Ja   

• Nej 

Beskriv: .................................................................. .................................................................. 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: ..................................................................................................................................... 

Ange datainsamlingsmetod: 

• ostrukturerade intervjuer 

• halvstrukturerade intervjuer 

• fokusgrupper 

• observationer 

• video-/bandinspelning 

• skrivna texter eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

• Ja 

• Nej 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

...................................................................................................................................................... 

Ange om: 

• Teman är utvecklade som begrepp 

• Det finns episodiskt presenterade citat 

• De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna ∙ svaren är 

kodade 



 
 

Resultatbeskrivning: 

.................................................................. .................................................................................. 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

• Ja 

• Nej 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

• Ja 

• Nej 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

• Ja 

• Nej 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

• Ja 

• Nej 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

• Ja 

• Nej 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av originaldata, 

summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

• Ja 

• Nej 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

• Ja 

• Nej 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

• Ja 

• Nej 

Har resultaten klinisk relevans? 

• Ja 

• Nej 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

• Ja 

• Nej 

Finns risk för bias? 

• Ja 

• Nej 

Vilken slutsats drar författaren? 

.................................................................. ................................................................................... 

Håller du med om slutsatserna? 

• Ja 

• Nej 

Om nej, varför inte? 

...................................................................................................................................................... 

Ska artikeln inkluderas? 

• Ja 

• Nej 



 
 

Bilaga 4 
Exempel på analys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

“Ibland känns det 

som om de inte tror 

på mig… “Har du 

smärta? Du ser så 

glad ut” 

Upplevelse av att 

sjukvårdspersonalen 

inte tror på mig 

Misstro Upplevelsen av 

att bli misstrodd 

och att ingen 

lyssnar 

Bemötandet i 

vården 

En viktig aspekt 

vad att känna sig 

involverad i de 

beslut som togs. 

Upplevelsen av 

delaktighet i vården är 

viktig 

Delaktighet Patientens 

upplevelse av 

delaktighet i sin 

vård 

Bemötandet i 

vården 

“Äntligen fick jag 

en läkare som 

lyssna istället för 

att bara skriva ut 

läkemedel och 

skickar mig ut 

genom dörren” 

Det är viktigt med en 

bra dialog mellan 

patient och 

vårdpersonal. 

Tillit Vikten av tillit 

mellan patient och 

vårdpersonal 

Kommunikation 

i vården 

Att få en diagnos 

kändes som en 

bekräftelse och 

patienten fick nytt 

hopp 

Lättnad av att få en 

diagnos 
Diagnos Betydelse av 

diagnos 
Förväntningar 

på vården 

 

 


